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Maa- ja metsätalousministeriö 5.9.2016 

  

VIITE:  LAUSUNTOPYYNTÖ KOMISSION EHDOTUKSESTA ERÄIDEN 

KALAKANTOJEN JA KALAKANTARYHMIEN ITÄMERELLÄ 

SOVELLETTAVIEN KALASTUSMAHDOLLISUUKSIEN VAHVISTAMISESTA 

VUODEKSI 2017 (MMM2016-00582) 

ASIA:  WWF Suomen lausunto 

 

WWF kiittää lausuntomahdollisuudesta ja toteaa asiasta seuraavaa: 

 

WWF katsoo, että eduskunnan linjausten mukaisesti kalastusmahdollisuuksien (TAC) tulee 

perustua Kansainvälisen merentutkimusneuvosto ICES:n tieteellisiin suosituksiin ja että 

Suomen tulee ajaa tieteellisen suosituksen mukaisia kalastuskiintiöitä neuvotteluissa komission 

sekä muiden jäsenvaltioiden ja toimijoiden kanssa. 

 

Lohi (Salmo salar), Unionin vedet osa-alueilla 22-31 (Pääallas ja Pohjanlahti) 

 

Kansainvälisen merentutkimusneuvoston ICES:n mukaan Itämerellä tapahtuva kaupallinen 

lohenkalastus näyttää yleisesti ottaen olevan tällä hetkellä tasolla, joka mahdollistaa useimpien 

lohikantojen elpymisen. Kuitenkin ainoastaan neljä lohikantaa on toistaiseksi saavuttanut 

kestävän tason, ja ICES neuvoo, ettei merellä tapahtuvaa lohenkalastusta tule lisätä 

nykyisestä. Lisäksi ICES on toistuvasti korostanut merellä tapahtuvan sekakantakalastuksen 

riskejä heikoille lohikannoille ja että lohenkalastuksen tulisi perustua kantakohtaiseen säätelyyn. 

 

ICES:n arvio lohikantojen tilasta ja neuvonanto kalastuskiintiöistä ei ole muuttunut viime 

vuodesta. ICES:n arvio raportoimattoman, väärinraportoidun sekä poisheitetyn lohisaaliin 

märästä ei myöskään ole muuttunut edellisvuoden neuvonannosta. 

 

Komissio ehdottaa Itämeren pääaltaalle ja Pohjanlahdelle 105 696 lohen kiintiötä (TAC), mikä 

olisi 10 prosentin korotus vuoden 2016 kiintiöön. WWF näkemyksen mukaan lohikiintiön 

nostamiselle ei ole perusteita, eikä komission ehdotus ole linjassa Kansainvälisen 

merentutkimusneuvosto ICES:n neuvonannon kanssa. ICES:n neuvonannon mukaisesti 

kaupallisen kalastuksen aiheuttama kalastuskuolevuus ei saa kokonaisuudessaan ylittää 

116 000 lohta Itämeren pääaltaalla ja Pohjanlahdella. Tämä vastaa 89 320 lohen raportoitua 

saalista, mikäli raportoimattoman, väärin raportoidun ja ei-toivotun saaliin osuus pysyy ICES:n 

arvioimalla tasolla. WWF katsoo olevan varsin todennäköistä, että raportoimattoman, väärin 

raportoidun ja ei-toivotun lohisaaliin määrä pysyy ensi vuonna suunnilleen nykyisellä tasolla, 



 

 

joten varovaisuusperiaatteen mukaisesti tämä tulee ottaa huomioon lohikiintiöitä 

määriteltäessä. 

 

ICES:n neuvonannon mukaisesti vuoden 2015 alusta voimaan astuneen saaliin 

purkamisvelvoitteen vaikutukset kiintiöön tulee ottaa huomioon. Lohen tapauksessa 

purkamisvelvoitteen todellinen vaikutus jäänee kuitenkin vähäiseksi, sillä rysäkalastus ja 

hylkeiden vaurioittamat lohet eivät kuuluu purkamisvelvoitteen piiriin. Näin ollen WWF katsoo, 

että vuoden 2016 lohikiintiö Itämeren pääaltaalla ja Pohjanlahdella ei missään tapauksessa saa 

ylittää vuodelle 2016 vahvistettua kiintiötä (95 928 lohta). 

   

WWF huomauttaa, että komission ehdotus lohikiintiön kasvattamisesta 10 prosentilla ei vastaa 

Suomen kansallista etua, eikä ole linjassa lohi- ja meritaimenstrategiassa sovittujen 

periaatteiden kanssa. Kiintiön kasvattaminen lisäisi pääaltaalla tapahtuvaa pitkäsiimapyyntiä, 

missä saaliiksi jää myös heikkojen lohikantojen kaloja. 

 

Heikkojen lohikantojen elvyttämisessä erityinen painoarvo tulee asettaa jokiympäristöjen tilan 

parantamiseen ja nousuesteiden poistamiseen/ohittamiseen. WWF korostaa, että kalastuksen 

säätelyn ohella EU:n vesipuitedirektiivin tehokas toimeenpano on äärimmäisen tärkeää 

lohikantojen elinvoimaisuuden turvaamiseksi. Jäsenmaiden tulee ryhtyä nopeisiin 

toimenpiteisiin lohijokien tilan parantamiseksi EU:n vesipuitedirektiivin tavoitteiden mukaisesti. 

 

Lohi (Salmo salar), Unionin vedet osa-alueella 32 (Suomenlahti)   

 

Uusimmassa neuvonannossaan ICES korostaa, että Suomenlahden lohenkalastusta ei tule 

lisätä nykytasosta ja, että kalastuksen järjestämisessä tulee ottaa käyttöön keinoja, joilla 

voidaan minimoida luonnonvaraisten lohien päätyminen saaliiksi. Neuvonannon mukaan 

kaupallisesta kalastuksesta johtuva kuolleisuus ei saa kokonaisuudessaan ylittää 11 800 lohta 

(ei-toivottua saalista 16 %; raportoimatonta saalista 3 %). Komission ehdotus Suomenlahden 

lohikiintiön osalta (9403 lohta) on laskutavasta riippuen tulkittavissa olevan linjassa tieteellisen 

neuvonannon kanssa, mutta ei ota huomioon sitä, että pyynnin tulee kohdistua vain istutettuihin 

lohiin. 

 

WWF tukee kesäkuussa 2016 päätettyä Suomen alustavaa kantaa asettaa vuoden 2017 kiintiö 

ICES:n suosittelemalla tasolle (8883 lohta). Esityksen mukainen säätely pienentäisi 

Suomenlahden kalastuskiintiötä noin 32 prosentilla, mutta ei vaikuttaisi suomalaisten 

kalastajien saalistasoon, sillä lohisaaliit ovat viime vuosina olleet pienempiä kuin 

vuodelle 2017 suositeltu TAC. Suomenlahdella kalastuksen ohjaamisessa keskeisintä on, ettei 

kalastus vaaranna Suomenlahden heikkoja alkuperäiskantoja tai estä palautettavien 



 

 

lohikantojen elpymistä. ICES:n mukaan Suomenlahdella lohenkalastus tulee kohdistaa 

istutettuihin lohiin. 

 

Luonnonlohikantojen ja luonnossa lisääntyvien lohikantojen turvaamiseksi lohenkalastusta tulee 

ICES:n neuvonannon mukaisesti ohjata Suomenlahdella kiintiöiden lisäksi myös muilla 

toimenpiteillä, kuten rauhoitusalueilla luonnonlohijokien edustalla ja tehokkaammalla 

kalastuksen valvonnalla. WWF katsoo, että luonnonkantoihin kohdistuvaa pyyntiä voitaisiin 

minimoida tehokkaasti sallimalla ainoastaan istutettujen rasvaeväleikattujen lohien ottaminen 

saaliiksi kaikessa kalastuksessa. 

 

Silakka ja kilohaili  

 

Komission esitys silakka- ja kilohailikantojen suurimmasta sallitusta saaliista on linjassa sekä 

ICES:n tieteellisen neuvonannon että hiljattain vahvistetun Itämeren turska-, silakka- ja 

kilohailikantoja koskevan monivuotisen suunnitelman kanssa ((EU) 2016/1139). Näin ollen 

WWF voi tukea komission ehdotusta silakka ja kilohailikantojen kalastusmahdollisuuksien 

osalta. 

  

WWF kuitenkin huomauttaa, että kilohailin osalta tulisi harkita Komission esitystä maltillisempaa 

kiintiön korotusta kilohailin eri vuosiluokkien suuresta vaihtelusta johtuen. Komission ehdotusta 

pienemmällä kalastuskuolevuudella voitaisiin mahdollisesti tasata kilohailin kalastuskiintiöiden 

ja -saaliiden vuosittaista vaihtelua. 

 

Turska 

 

Vuoden 2017 kalastusmahdollisuuksien osalta WWF pitää erittäin huolestuttavana, ettei 

Euroopan Komissio ole julkaissut ehdotustaan Itämeren kalastusmahdollisuuksista itäisen ja 

läntisen turskakannan osalta. Turskakannat ja niiden elvyttämiseksi vaadittavat toimenpiteet 

ovat tällä hetkellä Itämeren kalastuspolitiikan keskeinen kysymys pitkään jatkuneen 

ylikalastuksen ja toisaalta itäiseen turskakantaan liittyvien tiedonpuutteiden vuoksi. 

Turskakantojen elvyttäminen vaatii pikaisia toimenpiteitä ja WWF katsoo, että Suomen ja 

muiden jäsenvaltioiden tulee noudattaa Itämeren turska-, silakka- ja kilohailikantoja koskevassa 

monivuotisessa suunnitelmassa päätettyjä periaatteita ja tukea ICES:n neuvonantoa 

turskakiintiöiden tuntuvasta pienentämisestä. 

 

Läntinen turskakanta (Unionin vedet osa-alueella 22-24) 

 

Itämeren läntisen turskakannan tilanne on ollut epävakaa 1990-luvun loppupuolelta lähtien ja 

kalastuskuolevuus on ollut kestävää tasoa suurempi jo kymmeniä vuosia. Tällä hetkellä 



 

 

kalastuskuolevuus ylittää kestävän tason tuntuvasti. Uusimman kanta-arvion mukaan läntinen 

turskakannan kutukanta on Itämeren turska-, silakka- ja kilohailikantoja koskevassa 

monivuotisessa suunnitelmassa määriteltyä viitevähimmäisarvoa (Blim) pienempi, eikä kanta 

ole uusiutunut ennusteiden mukaan. 

 

Itämeren turska-, silakka- ja kilohailikantoja koskevan monivuotisen suunnitelman artiklan 4.2 

mukaan kalastusmahdollisuudet määritellään suunnitelman päämäärien ja tavoitteiden 

mukaisesti ja suunnitelman liitteen I sarakkeessa A esitettyjä tavoitteena olevan 

kalastuskuolevuuden vaihteluvälejä noudattaen. Läntisen turskakannan osalta tämä tarkoittaa 

kalastuskuolevuuden (F) vaihteluväliä 0.15-0.26. Monivuotisen suunnitelman artiklan 5.2 

mukaan kalakannan kutukannan laskiessa suunnitelmassa vahvistettua viitevähimmäisarvoa 

(Blim) pienemmäksi on toteutettava kaikki asianmukaiset korjaavat toimenpiteet sen 

varmistamiseksi, että asianomainen kanta palautetaan nopeasti sellaista tasoa suuremmaksi, 

jolla voidaan saavuttaa kestävä enimmäistuotto. Lisäksi artiklan 5.3 mukaan asianomaisen 

kannan kutukannan biomassan ollessa viiteraja-arvoa pienempi, on toteutettava korjaavia 

lisätoimenpiteitä sen varmistamiseksi, että asianomainen kanta palautetaan nopeasti sellaista 

tasoa suuremmaksi, jolla voidaan saavuttaa kestävä enimmäistuotto. Näihin toimenpiteisiin 

voivat kuulua kohdennetun kalastuksen keskeyttäminen sekä kalastusmahdollisuuksien 

asianmukainen vähentäminen. 

 

ICES:n neuvonannon mukaan läntiseen turskakantaan kohdistuvan kaupallisen kalastuksen 

TAC ei saa ylittää 917 tonnia. ICES on neuvonannossaan vähentänyt vapaa-ajankalastuksen 

arvioidun saaliin (2558 tonnia) suosituksessaan kaupallisen kalastuksen kiintiöksi. Kaiken 

kaikkiaan läntisen turskan saaliit eivät saa ylittää 3475 tonnia. ICES:n neuvonanto vastaa 

kalastuskuolevuusarvoa F=0,15 ja on näin ollen linjassa monivuotisen hoitosuunnitelman 

artiklojen 4 ja 5 kanssa. ICES:n neuvonanto vastaa myös monivuotisen hoitosuunnitelman 

resitaalissa 13 määriteltyä kalastusmahdollisuuksien laskentatapaa kutukannan 

viitevähimmäisarvoa heikommassa tilassa oleville kalakannoille. 

 

WWF katsoo, että läntisen turskakannan todella huolestuttavan tilanteen vuoksi Suomen tulee 

tukea TAC:n pienentämistä ICES:n suositusten mukaisesti. Lisäksi WWF katsoo, että erityisesti 

kaupallisilla kalastusmenetelmillä, kuten verkoilla ja pitkäsiimalla, tapahtuvaa turskan vapaa-

ajankalastusta tulee säädellä ja rajoittaa asianmukaisesti. 

 

Itäinen turskakanta (Union vedet osa-alueilla 24-32) 

 

Itämeren itäisen turskakannan kokoa ei ole voitu arvioida tarkasti. Kannan kokoa kuvaavan 

indikaattorin mukaan kanta on pienentynyt vuosien 2011–2014 välillä, mutta vuosien 2015 ja 

2016 luvuissa on nähtävissä pientä elpymistä. Vaikka kannan koko näyttäisi pientä kasvua, 



 

 

ovat vuosien 2015 ja 2016 kiintiöt olleet huomattavasti ICES:n suosituksia suurempia. Tällä 

hetkellä Itämeren itäinen turskakanta on listattu vaarantuneeksi sekä HELCOM:n että 

kansainvälisen luonnonsuojeluliiton (IUCN) uhanalaisuusarvioinneissa. 

 

ICES suosittelee varovaisuusperiaatteen mukaisesti itäisen turskakannan kiintiöksi 26 994 

tonnia. Tämä tarkoittaisi noin 34 % leikkausta vuoden 2016 kiintiöön. WWF katsoo, että 

Venäjälle allokoitu saalisosuus (5 %) huomioiden, EU jäsenvaltioiden enimmäiskiintiö tulee olla 

korkeintaan 25 644 tonnia. Silakka-, kilohaili- ja turskakantoja koskevan monivuotisen 

suunnitelmaan mukaan puutteellisesti tunnettujen kantojen osalta tulee noudattaa 

varovaisuusperiaatetta. WWF katsoo, että Suomen tulee tukea itäisen turskakannan kiintiön 

pienentämistä ICES:n suosittelemalle tasolle. Tämä vastaa myös hoitosuunnitelmassa sovittuja 

periaatteita. 

 

 

 

Maailman Luonnon Säätiö (WWF)  

Suomen Rahasto 

              
Jari Luukkonen    Matti Ovaska 
Suojelujohtaja    Suojeluasiantuntija 
 
 


